MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid
tel: 01 512 46 07 fax: 01 512 06 81
e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si

Številka:
Datum:

900-63/2010-2
9. marec 2010

Z A P I S N I K
20. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v četrtek 4. marca 2010 v prostorih MOL
Služba za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18. uri.
Sejo je sklical predsednik sveta četrtne skupnosti Šentvid Bogomir Polajnar, ki je sejo tudi
vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Jožef Duhovnik, Franc Florjančič, Janez Jemec, Janez Kregar, Bogomir Polajnar, Igor
Povše, Verica Rutar, Zmagoslava Sešelj, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Mojca Vadnjal in
Emil Verbič.
OSTALI NAVZOČI:
Matic Pavlin in Gregor Grbec – ŠD Šmartno -Tacen, Ines Eberl in Robert Golavšek – MOL
Služba za lokalno samoupravo.
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika
Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
Poslovno poročilo sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
Poročilo o realizaciji finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
Pobude občanov

V uvodu je predsedujoči pozdravil navzoče in goste, ki jih je tudi predstavil. Ugotovil je, da je
navzočih 12 od 15 članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.
V nadaljevanju je predsedujoči predstavil predlog dnevnega reda in odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika
Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
Poslovno poročilo sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
Poročilo o realizaciji finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
Pobude občanov
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Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta do sklica seje niso vložili nobene pobude, je pa
Mojca Vadnjal vložila pobudo pred samo sejo sveta. Pobuda je v pisni obliki in je sestavni del
izvirnika zapisnika. Pobudo so člani sveta sprejeli pred sejo.
Predsedujoči je ga. Vadnjal prosil, da predstavi svoje pobude.
Ta je predlagala, da se v program dela Sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010 vključijo
naslednje aktivnosti:
1. Obnovitveni tečaj prve pomoči (ocena stroška izvedbe je cca 600 €),
2. 'Šola za starše malo drugače' – program bi kvalitetno nadgradil šole za starše, ki se
sicer izvajajo po šolah in vrtcih (ocena stroška izvedbe je cca 1.200 €) in
3. Izdaja lokalnega časopisa, ki bi se ukvarjal v prvi vrsti z lokalnimi temami ki najbolj
zanimajo prebivalce ČS Šentvid (ocena stroška izdaje ene številke je cca 1.500 €;
predvideva se, da bi bilo potrebno financirati eno do dve številki, za naslednje bi bilo
možno pridobiti sredstva preko oglaševanja v časopisu).
Člani sveta so pobude sprejeli z velikim zanimanjem, je pa g. Florjančič – predsednik
Komisije za finančna vprašanja, opozoril, da so sredstva s katerimi svet razpolaga omejena
zato bi bilo potrebno oceniti in pretehtati finančne posledice, ki bi jih umestitev predlaganih
programov prinesla za druge sedaj še dobro sprejete, utečene in, lahko bi rekli, tradicionalne
aktivnosti sveta.
Sprejet je bil dogovor, da predlagateljica najkasneje do naslednje seje pripravi
natančnejšo oceno stroškov, finančna komisija pa predlaga vire financiranja in oceno
finančnih posledic na druge programe.
Na tej osnovi bo svet ponovno sklepal o uvrstitvi predlaganih programov v program
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2010.

AD 2.
Poročilo predsednika
V svojem poročilu je predsednik sveta govoril o prejetih odgovorih na nekatera vprašanja
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid in delovnem sestanku predstavnikov Sveta ČS Šentvid,
predstavniki LPP ter krajani v zvezi s potekom proge mestnega avtobusa št. 8.
1. Odgovor JP Vodovod – Kanalizacija v zvezi z rekonstrukcijo komunalnih vodov v telesu
Prušnikove ulice.
Predsednik je povedal, da iz odgovora izhaja, da se v prihodnjih letih ne predvideva
zamenjava komunalnih vodov v telesu Prušnikove ulice, so pa potrebni določeni manjši
posegi. Čeprav odgovor ni povsem nedvoumen, je ocenil, da je s tem argument, da se
Prušnikova ulica ne bo rekonstruirala, ker se načrtuje v bližnji prihodnosti menjava
komunalnih vodov izničen (14. izredna seja sveta 21.10.2009). Predvidena manjša
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popravila, kot tudi potrebni določeni manjši posegi zaradi odvajanja meteornih vod s
cestišča, se lahko izvedejo pred ali v sklopu same rekonstrukcije Prušnikove ulice.
Dogovorjeno je bilo, da se prejeti odgovor JP Vodovod – Kanalizacija posreduje
županu MOL in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet z apelom, da se,
glede na to, da menjava komunalnih vodov v telesu Prušnikove ulice ni
predvidena, začne z revizijo že narejenega projekta (TEGA INVEST št. c-213/102002 prejetega na MOL 18.2.2003 pod št. 410-4/2-2003) in najkasneje z rebalansom
proračuna MOL za leto 2011 zagotovi sredstva za izvedbo rekonstrukcije
Prušnikove ulice.
2. Odgovor JP Vodovod – Kanalizacija v zvezi z obnovo kanalizacije na območju Broda
Predsedujoči je ocenil, da je poročilo dobro pripravljeno in da odgovarja na vprašanja
sveta v zvezi z obnovo kanalizacije na Brodu. Opozoril pa je, da nekaj ulic ni uvrščeno v
načrt rekonstrukcije.
G. Verbič je ponovno opozoril, da se l. 2011 predvideva rekonstrukcija kanalizacije na
Taborski c., Ul. Bratov Knapič, Na Rojah in Planinškovi cesti, čeprav je bila v teh ulicah
kanalizacija že obnovljena.
Dogovorjeno je bilo, da se na JP Vodovod – Kanalizacija naslovi dopis v katerem
se jih opozori na ulice/ceste, ki v načrt niso uvrščene, ravno tako pa prosi za
razlago vzrokov, da se predvideva menjava kanalizacijskih vodov na Taborski
cesti, Ulici bratov Knapič, Na Rojah ter Planinškovi cesti, čeprav so bili
kanalizacijski vodi že zamenjani.
3. Odgovor oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v zvezi z dopolnitvijo prometne
signalizacije v križiščih Celovška / Kosmačeva ter Celovška / Prušnikova.
V razpravi je bilo izraženo nestrinjanje z argumenti, ki so izraženi v mnenju JP
Ljubljanska parkirišča. Zdi se, da pristojni niso temeljito proučili predloga in možne
rešitve.
Zavijanje v levo iz Celovške ceste na Prušnikovo ulico (iz smeri Gorenjske) bi bilo
mogoče izvesti z rumeno puščico, ki bi se prižgala v času od zaprtja semaforja na
Celovški cesti in odprtju semaforja na Prušnikovi ulici oz. na Cesti v hrib. Na ta način nebi
bilo nikakršnega vpliva na 'zeleni val' na Celovški cesti in posledično na prepustnost te.
Možno je le, da bi bilo morda potrebno za nekaj sekund skrajšati čas odprtosti semaforja
iz Prušnikove ulice oz. Ceste v hrib.
4. Sestanek v zvezi s potekom proge LPP št. 8
Predsedujoči je povedal, da je bil 3. februarja 2010 na sedežu ČS Šentvid zaradi številnih
nasprotujočih si zahtev krajanov organiziran sestanek s predstavniki LPP v zvezi s
potekom proge št. 8 LPP. (zabeležka je bila poslana v gradivu in je sestani del izvirnika
tega zapisnika).
Povzel je glavne zaključke sestanka in sicer:
a) Proga LPP bo vozila (že izvedeno) po enaki trasi kot pred rekonstrukcijo
Martinove poti (v smeri proti centru mesta vozi po Martinovi poti). Z uvedbo
midibusa se pričakuje, da bo obračala na obračališču na Brodski cesti, kjer se
obračališče ustrezneje uredi (glede na možnosti, zlasti razpoložljiva zemljišča
MOL), v prihodnosti, pa se obračališče prestavi verjetno takoj za most čez Savo.
b) Z aprilom se pričakuje uvedba nove proge midibusa, ki bo povezal Brod čez
Gameljne v Črnuče, na svoji poti pa bo zaokrožil po ulici Na gmajni vse do čistilne
naprave in omogočil prestop tamkajšnjim krajanom na progo št. 8.
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c) Prouči se možnost, da se proga podaljša do Stanežič in Dvora, morda se ta
združi s progo šolskega avtobusa, ki se ustrezno okrepi.

AD 3.
Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika 19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid so člani sveta prejeli s sklicem
seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi, ki je sledila so člani sveta ugotovili, da stališče sveta v zvezi s točko II. Skip (AD
5. – Stališča in pripombe sveta na razgrnjen Dopolnjen osnutek IPN in SPN MOL ter prejete
odgovore) ni oblikovan dovolj natančno in ga je potrebno dopolniti tako da se glasi:
"Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da gre za manipulacijo predloga dopolnitve IPN. V
vseh pogovorih in dogovorih, kot tudi obravnavah prostorskega načrta za območje sedanjega
Merkurja je Svet Četrtne skupnosti Šentvid zagovarjal, da bi moral investitor zagotoviti na
območju trgovine brezplačno parkiranje za uporabnike smučišča na Šentviškem hribu ter
seveda dostop do smučišča. Predlagana rešitev – dostop na smučišče iz Rovšnikove ulice,
ni ustrezna in ne rešuje navedenih problemov, istočasno pa posega v obstoječe objekte."
Ker drugih pripomb na predlog zapisnika ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje predlog
sklepa 2/20:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 19. seje Sveta Četrtne skupnosti
Šentvid v predlagani obliki, s tem da se ta dopolni pod AD 5. – Stališča in pripombe
sveta na razgrnjen Dopolnjen osnutek IPN in SPN MOL ter prejete odgovore, v točki II.
Skip tako, da se Stališče Sveta Četrtne skupnosti Šentvid glasi:
"Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da gre za manipulacijo predloga dopolnitve IPN.
V vseh pogovorih in dogovorih, kot tudi obravnavah prostorskega načrta za območje
sedanjega Merkurja je Svet Četrtne skupnosti Šentvid zagovarjal, da bi moral
investitor zagotoviti na območju trgovine brezplačno parkiranje za uporabnike
smučišča na Šentviškem hribu ter seveda dostop do smučišča. Predlagana rešitev –
dostop na smučišče iz Rovšnikove ulice, ni ustrezna in ne rešuje navedenih
problemov, istočasno pa posega v obstoječe objekte."
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 4.
Poslovno poročilo sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
Poslovno poročilo so člani sveta prejeli v gradivu.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je poslovno poročilo ČS Šentvid vključeno v
poslovno poročilo MOL. Zato je bil rok za oddajo 17. 2. 2010. Seje tako hitro ni bilo mogoče
sklicati.
O realizaciji finančnega načrta so bili člani sveta redno in sprotno obveščeni, na poročila pa
ni bilo pripomb. Glede na to da Poslovno poročilo v celoti temelji na omenjenih poročilih, je
bilo to oddano v roku.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 3/20:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poslovno poročilo sveta Četrtne skupnosti
Šentvid za leto 2009 v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2009 so člani sveta prejeli s
sklicem seje.
Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da za to poročilo velja enako kot za "Poslovno
poročilo" in odprl razpravo.
Ker v razpravi ni bilo pripomb na vsebino poročila, je predsedujoči dal na glasovanje predlog
sklepa 4/20:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poročilo o realizaciji finančnega načrta
Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2009 v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
Pobude občanov
a) Postavitev mejnikov na Kernovi cesti
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Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.

Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 5/20:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajana, v kateri ta opozarja, da
po zaključku del na Kernovi cesti parcelni mejniki niso bili vrnjeni na prvotno mesto.
Svet Četrtne skupnosti Šentvid poziva pristojni oddelek Mestne uprave MOL, da stanje
nemudoma sanira.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

b) Hudournik pod smučiščem Gunclje
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 6/20:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval pobudo krajana v kateri ta opozarja na
škodo, ki je nastala zaradi nevzdrževanega lovilnega zbiralnika pod smučiščem
Gunclje (Zahodna stran nakupovalnega centra Merkur).
Na Ministrstvo za okolje in prostor naslavlja apel, da zamašeni zbiralnik urgentno
uredi, hkrati pa zagotovi redno vzdrževanje hudournikov in potokov na celotnem
območju Četrtne skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

c) Začasna deponija – gradbišče v križišču Brodske ceste in ulice Na Gmajni.
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
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Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/20:
Po obravnavi pritožbe prizadete krajanke, Svet Četrtne skupnosti Šentvid investitorju
del obnove vodovoda in kanalizacije na območju Broda predlaga, da prouči možnost
prestavitve začasne deponije – gradbišča na lokacijo, ki ne bo v neposredni bližini
bivalnih objektov.
V vsakem primeru pa Svet Četrtne skupnosti Šentvid pričakuje, da bo investitor
zagotovil režim, ki bo v največji možni meri zmanjšal vpliv na bivalne in druge pogoje
prebivalcev na območju rekonstrukcijskih del.

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

d) Prošnja za finančno pomoč
Prošnjo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/20:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid je obravnaval prošnjo ŽPZ Svoboda. Žal pa ugotavlja,
da kljub temu, da podpira in visoko ceni delovanje lokalnih društev, prošnji ne more
ugoditi, saj bi bilo to v nasprotju z Zakonom o javnih financah.
Prosilec bo povabljen, da kot izvajalec sodeluje pri izvedbi programa Sveta Četrtne
skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo ob 20.23 uri.

Zapisal:
Robert Golavšek
Bogomir Polajnar
Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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